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Yayasan Ronald McDonald House Charities (Yayasan RMHC) hadir di Indonesia sejak 14 Februari
2011. Yayasan RMHC adalah lembaga nirlaba yang berfokus pada peningkatan kesehatan dan
kesejahteraan anak-anak di Indonesia dengan jaringan global di 64 negara. RMHC Grant
Immunization adalah perpanjangan dari program Ronald McDonald Care Mobile dimana Yayasan
RMHC turun untuk memberikan imunisasi ke daerah terpencil yang tidak mungkin dijangkau oleh
kendaraan Ronald McDonald Care Mobile. Sejak dimulainya RMHC Grant Immunization pada
tahun 2015 telah membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia
melalui bantuan pelayanan imunisasi di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Propinsi Sumatera Utara,
Propinsi Bali, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Propinsi Lampung. Sehingga dari tahun 2015
sampai tahun 2019, RMHC Grant Immunization telah memberi bantuan pelayanan imunisasi
kepada 126.783 anak di Indonesia.
Ronald McDonald Care Mobile (RMCM) adalah satu dari tiga program utama Yayasan RMHC,
RMCM merupakan klinik kesehatan berjalan yang mendukung program peningkatan kesehatan
anak-anak, seperti pemberian pelayanan imunisasi, konsultasi dan penyuluhan kesehatan serta
pemeriksaan kesehatan. Sejak tahun 2011, melalui dua unit RMCM, Yayasan RMHC telah
bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Dinas Kesehatan
setempat dalam memberikan bantuan pelayanan imunisasi dasar pada anak, pengobatan gratis
dan penyuluhan kesehatan dasar bagi masyarakat yang tidak mampu. Total bayi dan balita yang
telah menjalani imunisasi di RMCM sepanjang tahun 2011-2019 YTD, yaitu berjumlah 191.843
anak
Pada tahun 2019 RMHC Grant Immunization akan membantu ke beberapa wilayah di Indonesia
seperti Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara. Di Sulawesi Utara kami akan
membantu di Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, dan Kabupaten
Kepulauan Sangihe. Selanjutnya RMHC Grant Immunization juga akan singgah di beberapa
Kabupaten di Kalimantan Barat, seperti Kabupaten Ketapang, Kabupaten Singkawang, dan
Kabupaten Mupawah. Terakhir Grant Immunization akan membantu pelayanan imunisasi
dibeberapa daerah Maluku Utara, seperti Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Selatan, dan
Kabupaten Halmahera Utara. Selain bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi

Utara dan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan, Grant Immunization tahun 2019 ini
juga disponsori oleh PT. Aventis Pharma, PT. Beruang Advertising Solusindo, dan para relawan.
Pada kesempatan ini acara RMHC Grant Immunization yang pertama kali di Propinsi Sulawesi
Utara ini diadakan di Desa Pakuweru – Kecamatan Tenga, Minahasa Selatan yang dibuka oleh
Kepala Dinas Kesehatan Minahasa Selatan dr. Erwin Shcouten. Dimana pada acara ini juga akan
diperkenalan Gerakan Masyarakat Peduli Imunisasi (GEMPI), suatu gerakan yang di gagas oleh
Bagian Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi
Utara. Suatu gerakan dimana seluruh lapisan masyarakat mulai dari tingkat desa diajak untuk
ikutserta memantau dan membimbing pelaksanaan imunisasi di wilayahnya, supaya anak-anak
yang merupakan penerus masa depan wilayahnya dapat terlindungi dari penyakit yang dapat
dicegah melalui imunisasi bisa mendapatkan pelayanan imunisasi yang optimal dan merata.
Materi mengenai GEMPI akan disampaikan langsung oleh Kepala Bagian P2P Dinas Kesehatan
Propinsi Sulawesi Utara dr. Steaven P. Dandel, MPH sebagai narasumber.
Sebagai perwakilan dari Sanofi Pasteur Indonesia, turut hadir Ibu Sharon Loreta Olich, Country
Communication and CSR Head Sanofi Indonesia, yang mendukung program RMHC Grant
Immunization. “Program RMHC Grant Immunization selaras dengan misi Sanofi Pasteur dan pilar
CSR Sanofi yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan anak-anak Indonesia dengan
memberikan edukasi yang tepat mengenai berbagai penyakit menular yang dapat dicegah
dengan vaksinasi. Sanofi Pasteur Indonesia, dalam hal ini, aktif melakukan edukasi ke berbagai
pihak melalui kampanye Kenapa Harus Vaksin.”
Kampanye ini dilakukan di berbagai lini, termasuk sosial media seperti Instagram dan Facebook
dengan nama akun Kenapa Harus Vaksin. “Melalui platform ini, kami berharap masyarakat
Indonesia bisa mendapatkan informasi vaksinasi yang tepat dan dapat menjawab berbagai
pertanyaan mengenai vaksinasi. Terkait Program RMHC Grant Immunization, kami juga
mendistribusikan buklet Panduan Orangtua Mengenai Vaksinasi Bayi untuk seluruh kader
kesehatan dan orangtua.” Buklet ini, lanjut Sharon, berisi berbagai informasi penting mengenai
vaksinasi. Mulai dari jenis penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi, jadwal vaksinasi, hingga
cara memberikan dukungan kepada anak saat divaksinasi.
Harapan besar dengan diadakannya RMHC Grant Immunization maka semakin banyak anak
Indonesia yang mendapatkan pelayanan imunisasi sehingga dapat terlindungi dari penyakit yang
dapat dicegah dengan imunisasi dan pelayanan imunisasi terutama di daerah propinsi Sulawesi
Utara dapat merata.
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Lembar Fakta Yayasan
Ronald McDonald House Charities
Yayasan Ronald McDonald’s House Charities (YRMHC) adalah lembaga
nirlaba yang didirikan pada tanggal 14 Februari 2011 dan memiliki
manajemen terpisah (independen) dari McDonald’s Indonesia. Yayasan ini
berfokus kepada masalah kesehatan dan perbaikan kualitas hidup anakanak Indonesia melalui program-programnya yang juga diterapkan secara
Global oleh seluruh cabang RMHC di berbagai belahan dunia.
Program-program tersebut antara lain:
Ronald McDonald Care Mobile Mobil Klinik berjalan yang fokus
membantu imunisasi dan kesehatan anak-anak diberbagai daerah di
Indonesia. Saat ini, Yayasan RMHC memiliki 2 Care Mobile yang aktif
memberikan Imunisasi di area DKI Jakarta, Pulau Jawa, Bali dan Lombok.
Ronald McDonald Family Room ruang bagi para orang tua dan pasien
anak-anak untuk menunggu selama menjalani perawatannya. Ruangan ini
memiliki fasilitas seperti tempat baca, pojok bermain dan area tunggu yang
nyaman sehingga orang tua bisa beristirahat sejenak. Berlokasi di
Departemen Radioterapi Rumah Sakit Pusat Umum Nasional Cipto
Mangunkusumo Jakarta.

Ronald McDonald House yaitu tempat tinggal sementara yang bertujuan
untuk memudahkan akses keluarga pasien anak ke Rumah sakit tempat
buah hati mereka menjalani pengobatan. Saat ini Yayasan RMHC memiliki
2 house yang berlokasi di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang
bekerjasama dengan RS Umum Pusat Fatmawati dan di dalam Gedung
PKIA Kiara RSCM
Grant Immunization adalah perpanjangan dari program Care Mobile
dimana Yayasan RMHC turun untuk memberikan imunisasi ke daerah
terpencil yang tidak mungkin diajngkau oleh kendaraan Care Mobile kami.

Tentang Sanofi
Sanofi didedikasikan untuk membantu manusia dalam menghadapi permasalahan kesehatan. Kami
adalah perusahaan biofarmasi global yang fokus pada kesehatan manusia. Kami mencegah penyakit
dengan vaksin serta menyediakan perawatan inovatif untuk mengatasi rasa sakit dan meringankan
penderitaan. Kami berdiri bersama orang-orang yang mengidap penyakit langka dan jutaan lainnya yang
menderita kondisi kronis jangka panjang.
Bersama lebih dari 100 ribu karyawan di 100 negara, Sanofi mengubah inovasi ilmiah menjadi solusi
perawatan kesehatan di seluruh dunia.
Sanofi, Empowering Life.
Sanofi Pasteur, divisi vaksin di Sanofi, menyediakan lebih dari 1 miliar dosis vaksin setiap tahun, sehingga
memungkinkan untuk dapat memvaksinasi lebih dari 500 juta orang di seluruh dunia. Sebagai pemimpin
di industri vaksin di dunia, Sanofi Pasteur memiliki portofolio vaksin berkualitas tinggi yang selaras dengan
keahliannya di tiap area dan memenuhi kebutuhan kesehatan publik. Sanofi Pasteur merupakan bagian
sejarah perusahaan yang lebih dari satu abad lalu menciptakan vaksin yang melindungi kehidupan. Sanofi
Pasteur adalah perusahaan terbesar yang seluruhnya didedikasikan untuk vaksin. Setiap hari, Sanofi
Pasteur berinvestasi lebih dari €1 juta untuk penelitian dan pengembangan. Informasi lebih lanjut, silakan
kunjungi : www.sanofipasteur.com atau www.sanofipasteur.us
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